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Velkommen til årsmeldingen 2018
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet! (Salme 90.12)
Å samle sammen stoff til årsmelding, gir litt perspektiv på det å telle over dager og aktiviteter.
Salmisten minner oss på det i verset over. Og midt oppe i dette, er det godt å minne hverandre
på at vi har et evighetsperspektiv over livene våre. Det er med å skape en himmelvid forskjell.
Det er jo faktisk sant som Bibelen sier, at menneskets dager er som gresset og blomsten på
marken (Salme 103:15). At det synlige varer bare en kort stund, men det usynlige er evig
(2.kor 4:18). Så det gjelder å feste blikket på det som varer - samtidig som vi tar tak i livet og
lever det til fulle her, mens vi har det. La oss være der for hverandre - i livets ulike faser.
Hvem kan du oppmuntre i dag? Hvem kan du være takknemlig for i livet ditt? Hvem kan du
se i dag? Hvor kan du fokusere annerledes og feste blikket på det som er evig - slik at det som
er viktigst ikke kommer i bakgrunnen? Livet er så mye forskjellig - godt at vi slipper å takle
dette alene. Han er veien, sannheten og livet (Joh 14:6). La oss leve det sammen med ham - i
alle faser
Endre Sagedal, daglig leder
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Fra eldsterådet
Gud har plassert vår menighet i sentrum av Kristiansand, og vi merker tydelig at han har en
plan med oss. Vi opplever velsignelse og vekst i mange deler av menighetens virke. VOX
opplever stadig vekst, og når mellom 150 og 220 ungdommer hver andre uke.
Misjonsengasjementet i menigheten er sterkt, og vi har fått lov til å følge og støtte stadig flere
prosjekter blant unådde over hele verden.
Vi tror samtidig at Gud har enda større planer for oss, og at det er mennesker i byen vår som
er vår oppgave, men som vi ikke når i dag. Fokus for 2018 og videre har derfor vært å søke
Guds hjerte for veien videre. Vi tror fullt og fast at når vi bekjenner at vi er HANS menighet,
og overgir livene våre til ham, vil vi få oppleve å gå inn i ferdiglagte gjerninger; dag for dag.
Eldsterådet inviterer derfor hele menigheten til å fortsatt bli med og daglig søke hans nærhet
og legge livet i hans gode hender. Vi er fulle av forventning til hva han har tenkt å gjøre
gjennom menigheten i året som kommer.
Personalsituasjonen
Eldsterådet har i 2018 bestått av Arild Sæbø (leder), Knut Are Jølstad, Hilde Grøthe, Harald
Eikeland og Are Røiseland. Stein Arve Graarud har møterett, og stiller i møter når saker
vedrørende barn og ungdom behandles. Rådet har møttes omtrent hver 3 uke gjennom hele
2018. Vi bruker mye tid på bønn og deling av liv og tro, og opplever en god enhet i rådet.
Arild valgte å avslutte sin tjeneste som eldste ved nyttår etter 6 års tjeneste. Har har vært leder
av rådet i 1,5 år, og har hatt en periode som medlem i Synodestyret. Menigheten er svært
takknemlig for Arilds tjeneste og ønsker han Guds rike velsignelse videre.
Staben i menigheten har også blitt endret i løpet av året. Endre Sagedal valgte i august å gå
inn i fulltidstjeneste i Ungdom i Oppdrag. Dette førte til at Harald Eikeland måtte ta på seg
daglig leder- og forstanderrollen midlertidig, mens vi lette etter en mer permanent løsning.
Samtidig gikk Roald Fidje inn i økt stilling som driftsleder. Dette har fungert bra, men
hverken Harald eller Roald har ikke vært komfortable med denne løsningen Det var derfor
med stor glede vi fikk ønske Endre tilbake i 60 % stilling rett etter nyttår 2019.
Menigheten forsøkte å rekruttere en barne- og familiearbeider gjennom året, men lykkes ikke
med å finne den riktige kandidaten. Det var derfor med stor glede vi kunne ønske Sveinung
Løvaasen og Mathilde Sødal velkommen som ettåringer fra august. Sveinung Løvåsen valgte
å avslutte tjenesten etter høstsemesteret. Vi ser nå på hvilke muligheter det er for å kunne
videreføre lignende ordninger neste år, og årene videre.

Menighetens virksomhet/drift
Gudstjenestene
Menighetens hovedsamlinger er gudstjenesten søndag kl.11. En søndag i måneden er det
familiegudstjeneste der barna står i sentrum. Under de øvrige gudstjenestene er HITS og
Skattkammer tilbud til barna. To søndager i måneden er det nattverdfeiring

Menighetsmøter i 2018
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På Årsmøtet i mars deltok 80 personer. I tillegg har det vært 3 menighetsmøter med et
gjennomsnittlig frammøte på 65 personer.
25 saker har vært behandlet.
Av saker kan nevnes:
- Årsberetning og regnskap
- Prosjekt "Søke Guds hjerte"
- Frikirkens måldokument
- Personalsituasjonen/ansettelser

Menighetsrådet 2018
Menighetsrådet har i 2018 hatt to møter og behandlet følgende saker.
- Årsmøtet
- Budsjett 2019
Menighetsrådet består av 2 fra administrasjonsråd, 2 fra ER og daglig leder.

Fra administrasjonsrådet (AR)
Pr. 31.12.18 besto Administrasjonsrådet av Roald Fidje (leder), Andreas Kolaas, Jan Olav
Beckmann og Hans Kristian Sødal (sekr.). I løpet av året sluttet Gudmund Jakobsen etter
fullført tjenesteperiode. Daglig leder, Endre Sagedal, har deltatt på møtene fram til 31.august.
1.september begynte han i ny jobb i Ungdom i Oppdrag.
AR har avholdt 14 møter. Kontakten med undergruppene har i det alt vesentlige foregått i
dialog med gruppenes ledere.
Det er behandlet 59 saker. Sakene har dreid seg om bygg og eiendom, lyd og bilde, det nye
datalagringsdirektivet, Helse/Miljø/Sikkerhet (HMS), nye dataløsninger, finansiering av
renovering, regnskap og budsjett, givertjeneste, søknader om støtte, fordeling av
kollekter/kollektplan, bemanning/vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold.
Spesielt nevnes at HMS håndbok og Personvernerklæring er utarbeidet.
Annet:
Menigheten har en eierandel på 20% i Sødal Bedehus. Da ingen av eierne er interessert i å
benytte bedehuset til egen virksomhet, er det besluttet at dette skal selges. Målet var å
gjennomføre salget i 2018, men av forskjellige grunner har dette trukket noe ut.
Forhåpentligvis vil salg bli foretatt i løpet av 2019.
Økonomi:
I januar 2018 ble det sendt ut kvitterings – og takkebrev til alle i fast givertjeneste. Samtidig
ble giverne minnet om ny grense for skattefrie gaver og generelt oppfordret til å vurdere å øke
den ordinære givertjenesten. Ut over dette har hovedfokuset vært på å samle inn penger til
nedbetaling av lånet som ble tatt opp til delvis finansiering av rehabiliteringen. Lånet er pr.
31.12.2018 på kr 2.749.536,- på starten av året var det: 3.510.512,Stortinget vedtok 12.12.18 å øke beløpet for skattefrie gaver fra 40.000 til 50.000 f.o.m. 2019
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Når det gjelder den ordinære givertjenesten, endte den opp med et beløp på kr. 4.007.000 som
er kr. 7.000 mer enn det budsjetterte. Andre viktige inntektskilder for menigheten er
kirkeskatten og Mva-kompensasjonen. Kirkeskatten var budsjettert med kr. 1.050.000, mens
vi mottok kr. 1.608.000 Mva-kompensasjonen var budsjettert med kr. 300.000, mens vi
mottok kr. 290.000. Refusjon av kirkeskatt ble vesentlig høyere enn normalt grunnet
bygging av ny kirke på Flekkerøy. For mer detaljert informasjon ellers vises det til
menighetens årsregnskap.
Fra sommeren 2017 ble menighetens regnskapsførsel overført til Lunden Regnskapsservice
AS. Regnskapsfunksjonen er nå digitalisert slik at menigheten kun attesterer og anviser
fakturaer elektronisk hvorpå regnskapsbyrået gjennomfører betaling og tar seg av den videre
behandlingen. Dette er kostnadseffektivt og frigjør ressurser i administrasjonen. AR har
sammen med administrasjonen brukt nødvendig tid for å få full utnyttelse av
regnskapssystemet inklusive behandling av elektronisk registrerte inngående faktura til
betaling.
Det offisielle regnskapet for 2018 revideres av ekstern revisor, Sigmund Omsland.
HMS
Menighetens stab har i 2018 gjennomført HMS kurs og planer er utarbeidet i henhold til
pålagte lover og regler.
Øvrig drift:
Husstyret har i 2018 hatt 3-4 møter og har gjennomført noen prosjekter. Blant annet
innboksing av ventilasjonsanlegget i kjellernedgangen.
Det er også på planen å lage en spilevegg ved garderoben i friCafe`. Det er også igangsatt
undersøkelser og innhentet tegninger på å omgjøre tigerloftet til kontorer for kirken og
deretter lage leiligheter i dagens kontorer.
Dette er blitt aktualisert ved at menigheten har fått heiskontroll og vi må mest sannsynlig
kjøpe en ny heis. Dette må gjøres inne 2 år.
Vi har i 2018 også fått installert ny mixepult og projektor (ca. 300 000) i kirkesalen.
Lysriggen i kirken har også blitt utvidet med flere lyskilder.
Orgelet har også i 2018 fått godt stell av vår finske orgelreparatør.
Høsten 2018 gikk Roald Fidje inn som driftsleder i 60% stilling da Endre Sagedal gikk til
UIO
Ukentlig vedlikehold og rengjøring blir godt ivaretatt av våre vaktmestergrupper, de er til stor
hjelp og gjør en flott innsats for at kirkebygget vårt skal fremstå slik vi ønsker. Dette gjør at vi
er et yndet sted å leie for arrangementer. I tillegg til 40 dager, KUP og bibelkvelden så er
blant andre Q42, kvinnekonferansen og politiet flittige leietagere hos oss.
friCafe` er også flittig benyttet og vi er takknemlige for det frivillige arbeidet som gjøres for
at lokalet og kjøkkenet er i orden til enhver tid.
Lyd og bilde
En viktig del av gudstjenester og samlinger er at det tekniske fungerer. Utstyret er fornyet i
2018, og trofaste medarbeidere er med i en turnus på lyd og bilde. Åge Grønningseter
organiserer lydtjenesten, og Eivind Heier bildetjenesten. I tillegg har VOX egne folk på sine
samlinger.
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Frikirke Aktuelt.
Redaksjonen for 2018 har bestått av Harald Flå, Kåre Melhus, Endre Sagedal, Randulf
Roaldsnes og Tormod Fidje. De to siste har ansvaret for layout. Det siste halve året har også
Harald Eikeland vært representant fra administrasjonen. I løpet av året overtok Kåre Melhus
redaktøransvaret fra Randulf Roaldsnes. Leif Sture Sørensen er kasserer. Ole Jens Fjelde,
Oddvar Haugland og Hans Kristian Sødal har ansvaret for distribusjon. Tilbakemeldingene
tyder på at bladet fortsatt er viktig for informasjonsarbeidet innad i menigheten og overfor
nettverket omkring menigheten. FrikirkeAktuelt kommer ut med 8 nummer i året. Bladet
sendes gratis til alle husstander i menigheten og til alle som ønsker bladet tilsendt, men
belaster ikke menighetens økonomi. Vi retter en hjertelig takk til trofaste annonsører og
frivillige gaver som bidrar til dette. Bladet blir også tilbudt via menighetens nettsider.
Opplaget er ca. 1400 eksemplarer. Bladet trykkes hos 07 AS.

FriCafe
Fricafe er et sentralt samlingssted i menighetens liv og virke. Kikekaffen fungerer godt og er
en viktig faktor i det relasjonsbyggende arbeidet. Grete Nilsen har det daglige ansvaret, sørger
for innkjøp og holder orden.

Menighetens virkegrener og annen virksomhet.
«Suppe for 7»
Dette tilbudet ble avsluttet sommeren 2018.

Grupper
Menigheten har flere grupper som samles til fellesskap, bibelstudier og bønn. Gruppene har
ulikt innhold og møteform, og enkelte grupper er ganske løselig knyttet til menigheten. De
nye vekstgruppene har blitt et godt tilskudd til gruppearbeidet. Disse gruppene vokser har delt
seg. Det er et ønske at flere av menighetens medlemmer finner sin plass i et mindre
fellesskap.

Formiddagstreff
Det har i året 2018 blitt arrangert åtte formiddagstreff.
Fremmøte har vært fra 20 til 45 personer, som oftest 25 - 30.
Møtene har vært holdt Peisestua som har blitt et lunt og tjenlig lokale.
Talere: Arne Wilhelm Haugland, Harald Eikeland, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Paul Roland,
Sverre Jølstad, Oddvar Hestad, Aud Arntsen, Thore Oustorp.
En praktisk komité under ledelse av Kate Senum har sørget for bevertningen.
Møteansvarlige har vært Arne Wilhelm Haugland og Sigmund Sandåker.
I forhold til menighetens størrelse, er fremmøtet såpass labert at det bør vurderes om
Formiddagstreffet skal fortsette eller om det kan organiseres på en annen måte.
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Seniorforum
Seniorforum har hatt sine møter i Frikafe en onsdag i måneden unntatt i sommermånedene.
Det har vært ni møter i løpet av året, fem på våren og fire på høsten. Det har stort sett vært bra
fremmøte fra omkring førti og opp imot nitti. Møtene begynner med sanger som Rannveig
Hærås spiller piano til. Det er god bevertning før taleren slipper til.
Emnevalget har hatt stor bredde. I januar gav Leif Jensen en interessant gjennomgang av
Bibelen gjennom 500 år. I februar var temaet «Familien under press» ved Lill May Vestly. I
mars fikk vi et innblikk i arbeidet til evangelisk orientmisjon ved Roald Føreland.
«Universets finjustering – et indisium på Guds eksistens» var temaet som Harald Avtjern gav
oss et innblikk i. I mai fikk vi besøk av Arne Tord Sveinall: «Når det sunne blir usunt.
Religiøsitet til glede og besvær».
Høsten startet med Leif Egil Reve som fortalte om sin vandring fra ateist til kristen tro.
«Normal aldring. Forfall eller naturlov» var temaet for Dagfinn Haarr i oktober. Øivind
Benestad fortalte om «Samlivsrevolusjonen. Hva skjer? Hva kan vi gjøre?». I siste møte i
desember sørget Øystein Garcia de Presno for at vi ble kjent med hvordan Hans Nilsen
Hauges tanker og ideer ble omsatt i til Afrika.
Tidlig på høsten ble Aslaug og Reidar Skeie takket for lang og tro tjeneste i
arrangementskomiteen for seniorforum. Nye som da kom inn var Aslaug Vinje og Rannveig
Hærås. De øvrige i komiteen er Anne Lise og Ole Kristian Lauvnes, Oluf Arntsen og Harald
Flå.
Harald Flå

Internasjonalt arbeid
I 2018 ble det avholdt 6 persiske møter i Kristiansand Frikirke. I tillegg har 2 møter blitt
avholdt i Kristiansand Misjonskirke Salem. Dette er møter for persisktalende, og folk fra
Lillesand i øst til Søgne i vest og Evje i nord har deltatt. I februar ble det også arrangert et
sjelesorgseminar for persisktalende, med undervisning og tilbud om personlig samtale og
forbønn. Her deltok 25 personer.

Strikkekaféen
Vi er nokre strikkeglade damer som samlast annakvar tysdag i peisestova, for strikking og
sosialt samvere. Mange forskjellige mønstre og plagg har gjennom året blitt til av fingrane
våre. Vi kallar det strikkekafé, men serveringa er enklare enn strikkemønstra som prøvast ut.
Kaffi og te har vi alltid. Maten sparar vi til sommaravsluttinga i juni. I fjor hygga vi oss på
Liv Marit Gumpen sin hytte.
Vi er ikkje mange, men har det hyggeleg saman. Det er likevel god plass til fleire strikkeglade
damer – og menn.
Tone Strai

Menighetens bønnetjeneste
Menigheten har flere bønnesamlinger. Flere personer står i en forbønns- og sjelesorgtjeneste
hvor de selv gjør avtaler med enkeltpersoner som trenger samtale og forbønn.
En tjeneste med utsendelse av navnelister til forbedere, ble avsluttet i 2018.
Høsten 2018 ble det faste tirsdagsbønnemøtet flyttet til onsdager kl. 10.30.
Hensikten var å prøve å samle flere formiddagsaktiviteter (formiddagstreff. Bronselaget,
Seniorforum og bønnemøtet) på en dag. Det er en trofast flokk på ca 10 personer som møter
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her. Vi ber systematisk for hele menighetens virksomhet. Vi ønsker gjerne flere med på dette
givende og viktige arbeidet.
Leder: Torleif Haugland
Torsdag kl. 0900 – 1030
En samling i friCafé med spesielt fokus på menighetens ungdomsarbeid.
Fremmøte 6 – 10 personer.
Leder: Stein Arve Graarud.
Bønn før gudstjenesten
I det stille rom kl. 10.30-1050
Fremmøte 5-20 personer
Leder: Gudstjenesteleder
Bønn etter gudstjenesten
I 2018 har gruppa bestått av :
Jorun Grønningsseter ,Pamela Melhus , Randi Gautefall , Mia Røiseland , Janne og
Paul Roland.
Oppgavene har hovedsakelig vært å tilby forbønn på gudstjenestene. Det synlige behov er
forskjellig hver søndag, men tror at det er viktig at det er et slikt tilbud etter gudstjenestene,
og vil holde på med dette også i 2019.
Flere av oss blir også utfordret av enkeltpersoner utenom gudstjenestene til samtale og
forbønn
Leder:
Paul Roland

Misjon
Misjonsutvalget
Misjonsutvalget består av: Roald Føreland, Kåre Melhus, Janne og paul Roland.
Misjonsutvalgets oppgaver består i å bistå eldsterådet med misjonsinformasjon til menigheten,
og
hjelpe medlemmer med søknad om midler til misjon, både reisestipend og til prosjekter.
I 2017 ble det samlet inn kr 82109,- på kollekter til Misjonsutvalget
Det ble ble betalt ut kr 262971,- til prosjekter og reisestipend i 2018. kr 180262,- kom fra
menighetens regnskap 2017
Størstedelen av pengene ble sendt til prosjekter i Etiopia, hvor misjonsutvalget har tatt på seg
forpliktelser i forhold til utdanning av pastorer til "våre" menigheter i Didessadalen. Dette er
mennesker med Gumus bakgrunn.
Vi har også gjennom Etioipia utvalget, gitt stipender til videreutdanning for ungdommer.
Det er videre gitt penger til til følgende prosjekter:
Buthan
Ghana
Nord Korea
Sibir
Al-Massira er et utdannelses program for troende med muslimsk bakgrunn. Dette har også
fått midler.
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Ane Hegèn jobber blandt hjemløse i Oslo, og har fått støtte.
Vi har hatt to misjonsbesøk administrert av Misjonsutvalget:
Erling Åsen, fra et land i midtøsten
Karma, fra Buthan
I 2019 håper vi å kunne fortsette med støtte til våre forpliktelser i Etiopia, samt andre aktuelle
prosjekter som har sin bakgrunn i menighetens medlemmer. Vi vil forsøke å komme med
misjonsinformasjon på gudstjenester hvor det er kollekt til fellesmisjonen vår og til lokale
prosjekter. Vi har ansvar for Kristi Himmelfartsdags gudstjenesten, og håper den kan bli til
glede og inspirasjon
Vi planlegger også et besøk fra vårt arbeid i Israel og de palestinske område i oktober.

Sibir-Prosjektet
Styret har bestått av Signe Anette og Eivind Sødal, Gudny og Anthony Culley.
Det er avholdt seks styremøter.
Styrets engasjement og arbeidsoppgaver dette året
Besøk fra Salekhard
Styrets ønske og behov om et tett samarbeid med menigheten i Salekhard har vært ganske
utfordrende. Myndighetene i Russland strammer inn på de få mulighetene vi har for
kommunikasjon og for å besøke våre venner i Good News Church. Dette bidro imidlertid til at
vi i stedet inviterte pastor Anatoly med familie til oss i Kristiansand i soimmer.Dette var også
et uttrykt ønske fra deres side. Å opprettholde kontakten og styrke tilliten ved å møtes,
opplever vi som en svært viktig del av prosjektet. Sa vi hørte at pastorfamilien skulle besøke
Tallin i juli, lå alt til rette for å kombinere dette med et Norgesbesøk. Familien på fem ble
møtt på Kjevik og innlosjert på Culleys hytte på Sodefjed de fem dagene besøket varte. Besøk
i Dyreparken, samarbeidsmøte på Dvergsnestangen med påfølgende bade- og båtaktiviteter,
grillparty på Sodefjed sammen med over 20 venner av Sibirprosjektet, samt sightseeing i
Krtistiansand. På grunn av ferie fikk de ikke besøkt Frikirken eller menighetens ledelse. Det
håper vi at vi får til ved neste besøk. Ved hjemmreisen fikk de overlevert Euro tilsvarende
norske kroner 50.000 som er grensen for kontantbeløp to voksne kan ta med seg over grensen
til Russland. Pengene var øremerket restaurering av falleferdige boliger i fiskerlandsbyen
Yambura. Planen var at vi skulle sende et team fra frikirken til Sibir og delta i dette arbeidet,
men slik ble det ikke. Heldigvis fikk vi anledning til å bidra økonomisk. Vi opplevde det
frustrerende å ikke kunne sende med dem et større beløp, da vi hadde midler til det.
Økonomisk støtte via Murmansk
I løpet av høsten har det vært utfordrende å holde kontakten via internett med menigheten i
Salekhard. Overvåking av utenlandske mailer er en realitet, noe som gjør arbeidet både
risikabelt og komplisert. Dette har vært et konkret bønneemne i hele høst.
I oktober fikk vi kontakt med Terje Konradsen i UIO. Han lyttet til vår frustrasjon og satte oss
i kontakt med en kristen familie i Kirkenes. Et såkalt ”safe house”. På denne bakgrunn har vi
nå etablert en trygg rute over grensen til Murmansk hvor vi med hjelp av kristne kurerer kan
frakte penger. Vi holder oss til det lovlige beløpet på kr.25.000,- pr.person. Anthony reiste
opp til Kirkenes i november og på ”Gudfeldig” måte fikk restaureringsprosjektet i >Yambura
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et nytt bidrag. Et helt konkret bønnesvar var i boks og vi kunne bare takke nok en gang. Gud
er god og han har hjerte for vårt lille prosjekt i Sibir.
Gudny Culley

Etiopia
Støtte til våre «dattermenigheter» i Didessa-dalen
Høsten 2018 har det vært en etnisk konflikt i Abay- og Didessa dalen som legger
begrensninger på arbeidet. Det er utrygt å reise i området, og lokal virksomhet begrenses av at
byggmestere fra høylandet ikke kommer til prosjektene.
Ethiopia-utvalget i Kristiansand menighet har samlet inn kr. 150.000 i 2017 (hvorav 90.000
fra Kristiansand menighets budsjett), som er overført for dekning av utgifter for 2018. Det har
kommet regnskap fra kasserer i Didessa, som viser at pengene nesten er oppbrukt, med unntak
av sluttføring av gjestehus (se senere). Resultatet av vår innsamling i 2018 overføres til
Ethiopia så snart de ber om penger.
I februar var Synodeformann Jarle Skullerud og Svein Gunnar Gundersen med på innvielsen
av ny kirke i Anger Meti, finansiert med kr 150.000 fra «Holtet-fondet» i 2016. Frikirken har
ikke tradisjonelt misjonsarbeide i Ethiopia, men dette er et ledd i «kirke-til -kirke»
samarbeidet som synodeformannen leder. Det var en stor opplevelse å være med på en
Gumoz-gudstjeneste i Anger Meti under innvielsen, og menigheten var svært takknemlig.
Reisen ble organisert sammen med NMS-ledelsen for også å delta på CMCR,
samarbeidsmøtet sentralt i Mekane Yesus-kirken med samarbeidende kirker og
organisasjoner.
Planleggingstur i oktober ble avlyst pga etnisk konflikt mellom gumuz- og oromo folket i
Didessa-området. Planen var at Senumstads og Gundersens skulle legge til rette logistikken
for nytt ungdoms-team i vinterferien 2019, og ha seminar sammen med studenter vi støttet på
90-tallet, og som nå er lokale ledere. Alt dette er nå utsatt på ubestemt tid.
Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen besøkte Nekemte i november i tilknyutning til en
privat tur, men fikk ikke reise til Didessa-dalen. De ble godt mottatt i vår vennskaps-menighet
i Nekemte, og fikk bære fram et budskap om forsoning. De fire gumuz pastor-kandidatene i
Nekemte gjør god framgang, men har nå måttet reise hjem pga den etniske konflikten. De
regner med å avslutte studiene når det blir fred. De 21 andre studentene fortsetter på
læresteder i sin egen region. Kortkursene for lokale kirkeledere som vi støtter i Didessa-dalen
går som planlagt. Byggingen av gjestehuset som ble finansiert med overskudd fra et tidligere
frikirkeprosjekt i Ethiopia er påbegynt, men forsinket pga urolighetene.
Vi har nærkontakt med våre venner gjennom digitale medier, og følger nøye med i det som
skjer. Julehilsen fra vår menighet ble lest opp i menighetene i Nekemte og Didessa. Det kom
hilsen tilbake: De takker for forbønn, og ber om videre finansiell støtte. Vi må særlig be om
fred og forsoning.
Arbeidet med GARUMA, Kes Alemu Nega’s hjelpeorganisasjon i Nekemte pågår relativt
upåvirket av urolighetene i Didessa. Det er stort sett rolig i byen, men enkelte prosjekter på
landsbygda kan ha forbigående problemer. Dette arbeidet støttes også av vår menighet,
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spesielt av mannskoret, gjennom Pastor Oddvar Søvik, som støtter rehabilitering og utdanning
av unge kvinner fra Nekemte.
I 2018 fikk vi 8 nye givere som hver støtter de unge kvinnene med 3600.- i året.
Til sammen har vi nå støttet og støtter 43 kvinner. Mange av disse har kommet til tro og er nå
i arbeid i ulike stillinger.
Totalt ble det samlet inn kr. 98970.- via givere og konserter

Julemesse
I 2018 endret vi navn fra Misjonsmesse til Julemesse. Dette ble gjort fordi vi i komiteen
mener at ordet julemesse favner videre enn Misjonsmesse.
Julemessedagen var 17. November. Underetasjen og Fricafe var stuende fulle hele dagen, og
stemningen var høy. Harald Eikeland og Jubilo Soulchildren deltok i en liten samling midt på
dagen.
Vi fikk inn Kr 292 000,-, hvorav 245 000,- ble sendt til Frikirkens misjonsarbeid.
Messekomiteen :
Randi Gabrielsen, Kari Obrestad , Ester Tufte Larsen, Siri Berg Thomassen , Ellen Kirkhus,
Gerd Sæbø, Rut Anne Hagen, Anne Kari Jakobsen og Liv Marit Gumpen

Misjonsforeningen
Styret i 2018 har bestått av:
• Solveig Jølstad
- Leder
• Reidun Jørgensen
- Kasserer
• Bjørg Oustorp
- Sekretær
• Mai-Elin Isefjær
• Rigmor Einstabland
• Berit Tønnessen
«Mine tider er i din hånd» Salme 30,16
Vi har hatt 18 samlinger med talere både fra menigheten og eksternt.
Dessuten har det vært tur til Dvergsnestangen 5. juni. Vi deltok vi også 4. september ved
kvinnestevnet i Randesund Frikirke for medlemmer fra de forskjellige misjonsforeninger i
Frikirkens menigheter i Kristiansands-området.
Vi har hatt 2 styremøter.
Årsmøtet var 6. februar. Solveig Jølstad ledet møtet, og Bjørg Oustorp ba for misjonærer og
misjonsprosjekter vi er engasjert i. Hun leste også årsrapporten for 2017. Reidun Jørgensen
leste regnskapsrapporten. Som vanlig ble det servert deilig ostebord. Ellers var det delekveld
Vi er vanligvis mellom 30 og 40 damer som samles på møtene, og det er samlet inn kr. 82.466
til Frikirkens misjonsarbeid..
Et av medlemmene har gått bort i 2018:
Gerd Haugland døde 6. januar.
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Vi lyser fred over hennes minne.
Bjørg Oustorp

Sang- og musikk
Innledning -Soli Gloria Deo

Det var Bach som skrev dette på alle sine komposisjoner – Æren til Gud alene. Den store
musikalske aktivitet og tradisjon i kirken er definitivt til Guds ære. For å kunne fortsette
med dette har vi i stor takknemlighet mange i Kristiansand Frikirke som bidrar til dette.
Syv kor (åtte kor frem til sommeren) med tilsammen rundt 250 sangere.
Det nye som skjedde i 2018 var at Ellen Frøysaa i en deltidsstilling overtok Jubilo, som i
dag heter Jubilo Soul Children, og ungdomskoret. Dette gjør hun i tillegg til også å drive
kvinnekoret – Damene i kirken. Tilsammen er dette en stor del av gudstjenestelivet og
det musikalske uttrykket i kirken vår.
I 2018 startet vi opp et internasjonalt kor med dirigent Margrethe Skogrand. Da dette
begynte var det mange med, men dessverre gikk antall sangere betydelig ned i løpet av
våren. I juni var det svært få sangere med og koret ble dessverre lagt ned.
Det jobbes aktivt i menigheten med nye salmer. En av de viktigste bidragsyterne til dette
er Anne Kristin Aasmundtveit. Hennes nye salme «Lovet være Gud hver morgen» er den
mest brukte allsangen på gudstjenestene i 2018. Eyvind Skeie er den mest brukte
sangforfatteren i 2018, mens Sigvald Tveit topper listen over komponister.
Musikkskolen ble i 2018 lagt ned administrativt. Det betyr at undervisningen fortsetter,
men at elever og lærere forholder seg til hverandre hva betaling og undervisningstimer
angår. Kristiansand Frikirke har avtalt med Universitet i Agder (UIA) om å fremskaffe
nye lærere etter behov.
Sang og musikklivet i Kristiansand frikirke er unikt mangfoldig. Gospel, klassisk, viser,
salmer, pop, jazz og folkemusikk. I vår kirke kan du synge i kor fra du er 6 til du er 100
år. Vi har mye å være takknemlige for!
Æren til Gud alene og takk til Ellen Frøysaa, Bodil Kvernenes Nørsett, Margrethe
Skogrand og Harald Sødal og musikerne Kristen Robstad, Runar Nørsett og alle andre
som er med og driver musikkarbeidet i kirken.
Korene i Kristiansand Frikirke i 2018
Jubilo Soul Children
Kristiansand Frikirkes Ungdomskor
Damene i kirken
Internasjonalt kor
Kristiansand Studiokor
Kristiansand Frikirkes kammerkor
Vestergabet
Bronselaget

Kristiansand Studiokor
Kristiansand Studiokor er et kor for konserter og innspillinger.
I 2018 deltok koret på hele tre CD-innspillinger
Nordic Tenors – Viva la musica
Nordic tenors – Jeg er så glad hver julekveld
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Sveinung Hølmebakk – Eit anna lys
Samt backtracks for Hanne Krogh
Koret deltok på gudstjeneste i desember samt arrangerte «Vi synger julen inn», som er blitt en
tradisjon i kirken.
Koret har 22 medlemmer.

Mannskoret Vestergabet
I løpet av 2018 har koret hatt 18 øvelser og 22 konserter/sangoppdrag, hvorav 7 i Frikirken.
Har 32 medlemmer. Øver onsdager kl 20.00-22.00
Koret har en usedvanlig fyldig og morsom årsmelding, et eksempel «Mannskoret Vestergabet
hadde muligens 20-årsjubileum i 2018. Eller er det i 2019? Hvem vet? Dette er nok
symptomatisk for koret. Hva vet vi egentlig? Vi vet jo ikke en gang det vi vet. Ta f eks teksten
til sangen Danny Boy. Denne kan vi, etter å ha sunget den jevnt og trutt omtrent siden vi
startet opp som kor. Vi har teksten i ryggmargen. Men siden vi ikke vet at vi kan den, står vi
fremdeles og leser, spøkelseshvite i ansiktet, i skinnet fra 20 iPader. I grell kontrast til våre
svarte skjorter. ….. Vil du lese hele? Du finner den på hjemmesiden til Kristiansand Frikirke,
under virksomhet/Vestergabet.
http://www.krsandfrikirke.no/v/168/forside/_Mannskoret_Vestergabet
Rapporten er så fyldig, at vi av plasshensyn la den ut der. Særdeles lesverdig!

Kristiansand Frikirkes Kammerkor
Våren 2018 var kammerkoret
• Samla til 27 øvingar, ifølge dirigentens kalender, årsmøte 29.januar
• Med på felleskorprosjektet Schicksalslied og Rhapsodie (mannskor) av Brahms saman
med Kristiansand Operakor, Kristiansand Vokalensemble og Kristiansand
Symfoniorkester. Framført i Kilden Konsertsal 22.mars.
• Deltaktig på 3 gudstenester: Kristiansand Frikirke 28.januar
(Aasmundtveit/Kleveland-salmar) Kristiansand Domkirke 2.påskedag og Kristiansand
Frikirke 15.april.
• Song minikonsert i Voie Kirke 27.april
• 7.juni hadde me 2 Sommarkonsertar i Ansgarkapellet med Runar Nørsett og Joachim
Bergsrønning
• 11.juni song koret på Kulturrullator på Bispegra.
Hausten 2018
• Kammerkoret var samla til 15 øvingar. I tillegg hadde me øvehelg med Raabygg 2628.nov for å førebu ny Julefolketone-turne.
• Juleturnè 7.- 10.desember saman med folkemusikartrioen Raabygg (Sigrid
Kjetilsdotter og felespelarane Jore Tuva Færden og Johanne Flottorp). Me hadde
konsertar i Åmli Kirke, Kristiansand Frikirke og Iveland Kirke. Variert besøk,
tilsaman rundt 140 publikummarar. Fin respons frå publikum, ei flott anmelding av
konserten i Åmliavisa.
• Delaktige på 2 gudstenester: Allehelgenssundag 4.nov og Julesanggudsteneste
9.desember. Dei som kunne og ville, var også med på urframføring av Julespelet av
Aasmundtveit og Kleveland for barnekor (Jubilo), voksenkor, fiolin, klarinett og
piano.
I løpet av 2018 har desse sunge i koret:
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1 Sopran: Line Gunn Frøystad Tveiten, Kristine Barbøl (våren 2017), Mali Pauline Wessel
(vår 2018), Inger Sofie Klokkhammer Jørgensen (vår 2018), Kine Merete Hole (2018)
2 Sopran: Mari Helland Frøysnes, Helene Breiteig Berg, Marte Almvik, Iris Ramona Liset,
Anne Randøy
1 Alt: Ellen Benestad Moi, Anita Sædberg, Birgit Lundmark,
2 Alt: Anne Turøy Hansen, Bente Ringøen Hegen, Elin Bredal Solheim
1 Tenor: Randulf Roaldsnes, Halldor Ulland (hausten 2017)
2 Tenor: Per Øyvind Lindgren, Kristoffer Rasmussen, Fredrik Hodnemyr Pedersen
1 Bass: Tom Espen Bergan, Dagfinn Haarr, Joachim Isaksen (vår 2018)
2 Bass: Per Helge Eggum, Lars Mandelkow

Styret har bestått av:
Bodil Kvernenes Nørsett, Ellen Benestad Moi, Tom Espen Bergan, Bente Hegèn, Elin Bredal
Solheim, Anne Turøy Hansen.
På vegne av styret,
Bodil Kvernenes Nørsett, dirigent og musikalsk leiar.

Jubilo/Soul Children
Dette har vært et spennede år for Jubilo. Dirigentbytte, navnebytte og mange morsomme
sangoppdrag.
I vårsemesteret deltok koret på frikirkens familiegudstjenester og koret var en sentral aktør i
oppsetningen av «Påskespillet». Semesteret ble avsluttet med en flott sommerkonsert sammen
med Agder Symfoniorkester. Denne konserten ble også en fin avslutning for Bodil og Runar
Nørsett sitt virke som korets dirigent og pianist. Etter god innsats gjennom mange år gir de nå
stafettpinnen videre til Ellen Frøysaa og Jon Kleveland. Med nye ledere skiftet koret navn til
Jubilo Soul Children, og er dermed blitt en del av det nasjonale «Soul Children-konseptet».
Kirsti Vedå, Kristian Sødal og Hege B. Beckmann fortsetter som voksenledere, forsterket av
Kaja Frøysaa Utne.
Høstsemesteret startet med en flott opptreden i Kristiansand Frikirke sammen med Randesund
Soul Children. I tillegg har koret sunget på familiegudstjenester, sanggudstjeneste og
julegudstjeneste, samt deltatt som kor i en fullsatt domkirke på julekonserten «Stille natt,
Hellige natt» med Alexander Rybak, Lisa Børud, Maria Haukaas Mittet, Rune Larsen og Tor
Endresen.
Ved semesterslutt teller koret rundet 35 sangglade barn fra 2.- 7.- klasse, og vi har plass til
mange flere. Koret øver hver tirsdag fra 16.30-17.30. I forkant av hver øvelse serveres det
pannekaker i Fri-kafé. Velkommen!
Hege Bjørnestøl Beckmann

Frikirkens ungdomskor
I ungdomskoret er vi nå rundt 25 medlemmer i alderen 14-25år. Åtte gutter og mange jenter.
Under Ellen Frøyså sin ledelse har vi øvelse hver tirsdag fra 17.30 til 19.00. Stor innlevelse og
en del tårer har løftet koret mot nye høyder. Ellen er effektiv og engasjert.
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Allmennlege Runar Nørseth er fast pianist og han gjør det ekstra gøy å synge i ungdomskoret.
At han har skjegg og alltid spiller med røde sko er helt greit for ungdommene.
Vi har deltatt på flere forskjellige arrangementer dette året og nevner i fleng: Voksbryllup i
frikirken, gudstjeneste i frikirken våren 2018, gudstjeneste i frikirken høsten 2018, vi synger
julen inn-gudstjeneste i frikirken og julegudstjeneste i frikirken. Kanskje vi skal synge andre
steder dette året.
Ungdomskoret har et styre som består av seks medlemmer, fire korister og to voksne.

Bronselaget
Årsmøte for 2017 ble avholdt i Fricafé 24.jan.2018.
Styrets sammensetning: Rannveig Hæraas, Gunvor Eide, Solveig Lindal og Øystein Jensen.
Solveig ønsket å gå ut av styret – som en midlertidig ordning sa Aslaug Vinje seg villig til å
være med. Rannveig ønsket avløsning som formann og Øystein sa seg villig til å å overta som
formann.
Korets dirigent, Harald Sødal, og korets pianist, Jon Kleveland, møter fast i styret. Ett
styremøte: 10.jan. hos Harald med gjennomgang og sortering i korets sangregister – ellers
bare sporadiske avklaringer i forbindelse med øvelsene.
Det er ved årets slutt 2018 39 medlemmer.
Korøvelser stort sett annenhver onsdag fra kl.12.00 (kaffe fra kl.11.30) – til sammen 14
øvelser i 2018.
Koret har sunget på følgende arr. /møter:
11.januar
Vågsbygd frikirke
- formiddagstreff
21, mars
Lund kirke
- formiddagstreff
29.april
Kristiansand frikirke - gudstjeneste
6.mai
Mosby bedehus
- formiddagsmøte
24.mai
Frikstad bedehus
- formiddagstreff
9.sept.
Kristiansand frikirke - gudstjeneste
24.okt.
Kristiansand frikirke - begravelse til Thorleif Sødal
4.nov.
Randesund frikirke
- gudstjeneste
7.nov.
Kristiansand frikirke - Byselskapet m.m.
16.nov.
Oddernes menighetshus
- misjonsmesse NMS
9.des.
Kristiansand frikirke - sanggudstjeneste
11.des. Domkirkens menighetshus - Idrettsgjengen
Referent: Aslaug Vinje

Damene i kirka
Damene i kirka er et kor for voksne kvinner. Koret ledes av Ellen Frøysaa og pianist i koret er
Kristen Robstad.
Styret består av: Gunhild Langemyr, Kjersti Fuglerud Sødal, Lisbeth Gallefoss, Kristen
Robstad, Ellen Frøysaa og Møyfrid Theisen Kleveland.
Koret har om lag 30 medlemmer og øver hver tirsdag i kirken kl.19.00.
Damene i kirka deltok på gudstjeneste 4.februar, 27.mai, 21.oktober (Taizè-gudstjeneste) og
på julesanggudstjenesten 9.desember.
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Koret avholdt konsert i frikirken 18.november, med et variert program med musikk skrevet av
kvinnelige komponister. Koret ble akkompagnert av Kristen Robstad (piano), Thomas
Fagervik (gitar), Oddvar Høgetveit (bass) og Erik Dale (trommer).
Koret dro på tur 23-24. november til Oslo der koret sang på julemesse og gudstjeneste i
Vestre frikirke.

Påskespillet
Lørdag 17. og søndag 18. mars var det for åttende gang klart for påskespillet” Lys, lys
levende” i Kristiansand Frikirke. Dette er en unik påskemusikal som gjennom sang, musikk,
dans og drama formidler påskens budskap på en engasjerende måte. Alle tre oppsetningene
var svært godt besøkt. Til sammen var i underkant av 100 barn, unge og voksne med å skape
musikk, dans, drama og tekster til en fortelling om påskens budskap. Barnekoret Jubilo,
vokalgruppe, solister og instruktører gjennomførte ca 8 øvelser i forkant. Andreas Gabrielsen
og Sander Sædberg hadde ansvar for lysdesign. Andreas Gabrielsen hadde ansvaret for lyd.
Prosjektgruppa for 2018 var sammensatt av Kristian Sødal, Line Key Graarud, Inger Arntsen,
Bjørg Ilebekk Berntsen, Bodil K Nørsett, Randulf Roaldsnes og musikalsk leder Jon
Kleveland. Gruppa hadde 5 komitémøter og startet sitt arbeid høsten 2017. Det ble søkt og
innvilget støttet fra FriBUs FriFond. Overskuddet ble øremerket til forbedring av lyd/lys i
kirkesalen og barne- og ungdomsarbeidet i kirken. Musikalen er også framført andre steder,
blant annet Tønsberg, Haugesund og Porsgrunn.

Frikirkens Musikkskole
Musikkskole for barn og ungdom i sentrum av Kristiansand. Musikkskolen har dette året hatt
undervisere i gitar, trommer, sang og piano med rundt 15 elever i gjennomsnitt.
Musikkskolen gikk inn i 2018 uten administrativ leder. Kjell Tore Myre tok over vervet og
sluttet selv som gitarlærer februar. Ny gitarlærer kom til, samt nye utskiftninger i tromme –og
piano-leiren følgende høst. Elevantallet har vært relativt stabilt – rundt 15 elever, som bidro til
en flott avslutningskonsert i mai med mange gode musikalske innslag. Foreldre bidro igjen
med kakeservering etter konserten i kirkas kafé.
Elevantallet har vært stabilt rundt 15 elever, noe vi helst skulle sett skulle økt parallelt med
økt promotering på Facebook. Promoteringsarbeidet skulle i større grad blitt gjort grundigere
med plakater, avisreklamer o.l. Utfordringer knyttet til mulige tidspunkt for lærere å undervise
på, gjorde starten av høst-semesteret på ulike måter haltende. De fleste flokene som oppsto
ble heldigvis løst fint. Dialogen mellom administrativ leder, undervisere og økonomiansvarlig – samt styret, har vært ok. I takt med Kjell Tore Myres frasigelse av ledervervet, og
utfordringer tilknyttet å finne noen som har ønsket å ta over arbeidet, samt et lavt elevantall,
har styret av desember 2018 besluttet å legge ned Frikirken Musikkskole. Lærerne har fått
tilbud om å fortsette å bruke lokalene gratis ut 2019, og undervise de samme elevene, på eget
initiativ.
Foreldre har lagt igjen utrolig mange gode tilbakemeldinger dette året – både rundt
musikkskolens drift, men spesielt til de gode og kompetente lærerne vi har hatt –
tilbakemeldinger vi tar med oss videre!
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Diakonalt arbeid
Sykekomiteen
Sykekomiteen har vært aktiv med møter på Kløvertun , Bispegra og Elvegaten . Vi har et
samarbeid med Misjonshuset om å dekke andaktsholdere ved Bispegra og Elvegt. Høsten
2018 hadde vi problemer med å skaffe nok folk til å ta disse og det førte til at vi måtte ta en
pause. Fra januar 2019 har vi engasjert nye folk og andaktene er i gang igjen også på Bispegra
og Elvegt
Første mandag i måneden er det andakt ved Kløvertun , og der er det flere av menighetens
krefter som deltar med andakt og sang .Det er mellom 15 og 25 deltakere på disse andaktene
Kontaktperson Harald Eikeland

FRIMAT
friMAT er et diakonalt arbeid som ble startet i 2013 og har hatt en flott utvikling. Arbeidet er
bygd på en visjon om å hjelpe og vise omsorg for de fattig ved å gi dem mat.;
1. Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat.
2.

Ønske dem velkommen til kirken hvor vi kan tilby dem nestekjærlighet
gjennom samtale og enkel bevertning.

3.

Fortelle dem om Guds ord.

4.

Begrense kasting av mat

friMat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand regionen. Hver torsdag blir maten hentet
og kjørt til Frikirken hvor den blir pakket om i poser for så og blir levert ut til de som ønsker
en pose med mat de kan ta med hjem. Ca 80 poser blir delt ut på en torsdag.
frimat samarbeider med flere menigheter i regionen, Oasen Bibelsenter, Vågsbygd bedehus,
Vennesla, Hånes, Østsida, Arendal og Randesund Frikirke. Til sammen deler vi ut over 500
poser med mat hver uke.

Besøkstjenesten
For 2018 har menighetens besøkstjeneste bestått av følgende:
Gudny Culley, Grete Sødal, May-Elin Isefjær, Ellen Beckmann Tellefsen, Arne Wilhelm
Haugland, Arnhild Stangenes, Knut Hammersmark og Anthony Culley. Da Torleif Haugland
ble pensjonist i sommer, ønsket han å bli en del av besøkstjenesten igjen, noe vi er svært
takknemlig for. I tillegg er pastor Harald Eikeland en aktiv støttespiller. Anne Mari Strømme
sluttet som besøksdiakon tidlig på våren.
Besøkstjenesten har hatt fire samlinger i løpet av året, og alle samlingene har vært på
formiddagen i peisstua i kirka. Årsmøtet ble avholdt i februar. Det var kun Knut
Hammersmark som sto på valg i år, og han valgte å fortsette i tre nye år.
På møtet i mai kom Per Emanuelsen på besøk og samtalte om sorgarbeid i forbindelse med
selvmord, hvordan møter vi mennesker som går med selvmordstanker og deres pårørende.
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I september hadde vi tredje samling hvor vi blant annet ble informert om innstrammingen av
regler for personvern vedrørende besøkslistene våre. Dette skapte nye utfordringer for oss
med tanke på å ha den nødvendige oversikten over jubilanter og hvem vi til enhver tid skulle
besøke.
I november ble blomsterlistene til jul gjennomgått, oppdatert og fordelt.
Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke menighetens medlemmer som pga. sykdom
eller andre omstendigheter blir tatt avsides for kortere eller lengere perioder, samt besøk med
blomsterhilsen til de som fyller runde år. 75-80-85-90. I tillegg får alle over 90 år besøk hver
bursdag. De aller fleste gir uttrykk for at de setter pris på å få denne hilsen fra menigheten.
Til jul ble det delt ut 95 blomster til menighetens eldre over 80 år.
Statistikk for 2018 som viser følgende:
Hjemmebesøk 262
Telefonsamtaler 100
Anthony Culley

Pensjonistur
Det ble gjennomført 2 turer for pensjonister våre 2017
For de yngste pensjonistene ble det gjennomført en vandre tur i Tømmerenna på Grovane i
Vennesla
Vi gikk til Kringsjå og fikk omvisning av guide. Andakt og rast
Fremøte ca 30 stk
Turen for den eldre garden var til Grimstad denne våren .Vi besøkte først Fjære Kirke med
omvisning og Terje Vigen deklamasjon , deretter vakre Hestnes gård , og Drottningborg før
turen ble avsluttet med middag og gudstjenste i Grimstad Frikirke
Fremmøte ca 40 stk

Pilegrimstur
I samarbeid med Oddernes og Tveit menighet gjennomførte vi i september 2018 en
pilgrimsvandring fra Oddernes til Tveit kirke
Det var et samarbeid mellom de tre menighetene og til sammen ca 70 deltakere fra alle
menighetene
Turen startet med en morgenmesse i Oddernes kirke , middagsbønn ved Ålefjær og ble
avsluttet med en pilgrims messe i Tveit kirke kl 16
Turen ble en svært fin opplevelse og det planlegges ny tur høsten 2019
Kontaktperson Harald Eikeland

Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB)
Sommeren 2017 ble KØBB lagt inn som en av virkegrenene i Frikirken . Det er et orkester
bestående av 15-20 musikere og sangere . Det har vært drevet som et band siden 2012 , og har
i gjennomsnittet en konsert pr måned . Bandet øver uregelmessig i Frikirken og deltok bl.a. på
gudstjeneste i sept. 2017 og hadde en romjulskonsert i desember 2018
Formålet med KØbb er å synge gode sanger med innlevelse og trøkk og dermed formidle
budskapet om håp og frelse
Kontaktperson Harald Eikeland
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Gode naboer
Et initiativ på å knytte kontakter inn i det muslimske miljøet i Kristiansand, hadde vi 7
kvelder i løpet av året .
Første 3 kveldene var på Hos naboen og bare norske menn. Tema var hvordan tar vi imot nye
landsmenn, hvordan deler vi tro og kultur
15 mai inviterte vi med menn fra Moskeen i Krsitiansand til en sosial båtur til dvergsøya
Vi ble 30 stk , vennskap ble knyttet ,Ny tur til Bragdøya i august , vi stilte med båter og vår
musliske venner med mat
I høst har vi hatt 2 dialogmøter ..Ett i Fricafe med 20 norske 20 menn fra moskene , hvor vi
snakker om tro

Barne – og ungdomsarbeid i menigheten
FriBu-rådet
FriBu-rådets oppgave:
Vi skal jobbe for at menighetens visjon og verdier er synlig i barne,- ungdoms- og
familiearbeidet.
Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegrenene mellom seg. FriBu-rådet skal i
samarbeid med FriBu-pastor og ettåringer jobbe med strategien for menighetens barne- og
ungdomsarbeid.
FriBu-rådet har i 2018 hatt fokus på:
•
•

•
•

•
•
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Å være en hjelp og støtte til virkegrener i forhold til ulike utfordringer.
Å be og engasjere oss for å tenke veien videre for menigheten vår. Hvordan kan vi nå
flere småbarnsfamilier slik at vi får flere barnevogner inn på gudstjenestene våre
igjen? Vi ønsker å jobbe videre med ansettelse av menighetspedagog. Dette mener vi
er helt i tråd med menighetens visjon og LITT-verdier. (Levende tro, inkluderende
felleskap, takknemlighet og tjenestevillighet.)
Vi har hatt glede av ettåringer Mathilde Sødal og Sveinung Løvåsen.
Vi har videre jobbet med å rekruttere både ledere og barn/ungdom til aktivitetene i
kirka. FriBU-rådet ønsker å følge de ulike aktivitetsgrenene tett opp i forhold til behov
og utfordringer den enkelte leder kjenner på. Derfor har vi alle i råder hver vår
hjertegruppe som vi ønsker å ha jevnlig kontakt med. FriBu-rådet er også opptatt av å
vise takknemlighet til hver og en frivillig leder som legger ned tid og krefter for å gi
kirkas barn og unge et solid og godt tilbud.
Å være en instans som bevilger støtte til barn og unge som søker. FriBU-rådet har i år
behandlet om lag 5 søknader.
Å tilrettelegge for at barn, ungdom og voksne i felleskap kan gjøre tjeneste i
menigheten. Vi har hatt foreldre som er med i planlegging og leder møter sammen.
Barn og ungdom involveres i familiegudstjenestene. Ungdoms fra bla TØFF blir får
øvelse i å være ledere i de ulike virkegrenene. Tilrettelegge for at menigheten kan bli
en ladestasjon der familier sammen praktiserer tro på hjemmebane.

FriBu-rådet hadde sitt årsmøte som en del av menighetens årsmøte. Her velges FriBu-rådet.
Man velges i 2 år om gangen.
FriBu-rådet har hatt 6 møter og behandlet 34 saker
FriBu-rådet har følgende medlemmer: Siv Justnæs leder, Stein Arve Graarud
ungdomspastor, Mathilde Sødal ettåring, Linn Cathrine Refstie Sødal og Kirsti Vedå. Thomas
Lindal har permisjon.
for FriBU-rådet
Siv Justnæs

VoX
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og samles annen hver lørdag kl. 19302300. Kveldene starter alltid med et åpent bønnemøte kl. 1900, så starter møtet i kirkesalen kl.
1930. Etter møtet er det mat og aktiviteter i frikafe.
VoX samler mellom 120 og 200 ungdommer, og i 2018 har vi hatt 19 samlinger.
Musikk.
Vox-teamet ledes av Ole Frøysaa Utne.
Sang:
Max Key Graarud, William Nilsen, Paul Fjell Gundersen,
Hedda Skaar Davidsen, Marthe Lende, Vilde Fredvik, Anne Martine Justvik,
Johanne Regine Svendsberget og Isolde Albriktsen
Gitar:
Ole Frøysaa Utne, Paul Fjell Gundersen, William Nilsen, Isak Berg, Kristian
Holvik og Sara Kleppe Gundersen.
Bass:
Philip Abrahamsen
Piano: Pia Justnæs, Kristin Grøthe
Trommer:
Jona Holme
Teknikk:
Håvard Bydall var leder for teknikerne fram til sommeren. Da overtok Daniel Lervik
Gabrielsen. Resten av teamet består av Robin Løland, Simon Beckmann Kristiansen,
Kristoffer Ribe
Turer:
Vi har hatt 3 turer i 2018.
• I januar hadde vi tur til Hovden med 118 deltakere. Av disse var det 11 voksne.
• VOX hadde sin sommeravslutning på Dvergsnestangen. Da var vi sammen med
Connect (Songdalen Frikirke), Retro (Randesund Frikirke) og Enter (Søm kirke)
• VoX la også denne gangen høstturen sin til menighetsturen til Solstrand. 60
ungdommer satte farge på turen.
Ungdommene er sterkt delaktige i planlegging og gjennomføring av turene våre.
Ledertrening:
Vi ønsker at ungdommene selv skal drive arbeidet på sikt, og det er med glede vi ser
entusiasmen deres. Nå leder de møtene og aktivitetene selv, og det er til og med flere av de
unge som ønsker å holde andakt og lede møter.
Ryddehjelp:

21

Hver lørdag kl 2200 kommer det to-tre foreldre og hjelper til med oppvasken og mopping av
gulvene. Dette går på omgang i foreldregruppen og er til stor hjelp for oss som er sammen
med ungdommene hver gang.
Det er også 2 foreldre som kommer kl. 18-22 og hjelper med å handle og lage istand mat i
kaféen.
Ledere:
Voksenledere i 2018: Anita Sædberg, Ruben Gausdal, Line og Stein Arve Graarud.
I tillegg til disse har vi også et eget styre bestående av ungdommer.
Styrets sammensetning; Andreas Gabrielsen, Pia Justnes, Amalie Frigstad, Hedda Skaar
Davidsen, Joakim Gausdal, Marthe Lende, Trym Einar Gyberg, Henriette Bø Rikke Atkinson
og Ole Utne.
Stein Arve Graarud
Fribupastor

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter
Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avsluttes med en teamtur til Kaliningrad
sommeren etter. Kurset - det 9. i rekken - er et samarbeid mellom de fleste av områdets
Frikirker, og undervisningen er en onsdag i måneden i Frikafé. En onsdag i måneden samles
vi i våre respektive menigheter. Da har vi lengre tid i gruppene.
Det at Flekkefjord Frikirke kommer til Kristiansand for å være med, sier mye om fellesskapet
de har fått i løpet av konfirmantleiren.
Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en utfordring videre etter konfirmasjonsopplegget.
Konfirmantene synes som regel at konfirmasjonsåret har vært et flott år, men det har ikke
vært så mange av dem som fortsetter i kirka etterpå. Det er derfor meget gledelig at så mange
av fjorårskonfirmantene melder seg på. I år var det over 100 konfirmanter som meldte seg på,
så vi var derfor nødt til å ha to kurs. Deltakerne kommer fra alle frikirkene på Sørlandet.
2010/11:
51 deltakere og 14 ledere. Fra Kristiansand Frikirke var det 12 av 15 som deltok på kurset.
2011/12:
65 deltakere og 20 ledere. Fra vår menighet deltok 19 av 25 X-konfirmanter.
2012/13
Dette kurset har 48 deltakere. 21 av 23 fra vårt kull fulgte kurset.
2013/14:
68 deltakere og 15 ledere. 30 av 32 fra kullet vårt fulgte kurset.
2014/15
74 deltakere og 16 ledere. 42 av 48 fra kullet vårt fulgte kurset.
2015/16
56 deltakere og 15 ledere. 21 av 32 av våre fulgte kurset.
2016/17
105 deltakere og 33 ledere. 21 av 35 fra vårt kull.
2017-18
74 deltakere og 12 ledere. 30 av 36 fra vårt kull
Innhold
1800 Middag. Rigmor og Arne Einstabland har ansvaret for maten.
1845 Undervisning.
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1930 Grupper
2030 Stillhet og bønn i kirkesalen med mulighet for forbønn.
2100 Avslutning
Misjonstur
Kurset avsluttes med en misjonstur til Kaliningrad i Russland. Mye av turen handler om
hjelpesending. Vi deler ut mat og klær til fattige familier. Dette gjør vi i samarbeid med
myndighetene i byen.
Ledere
Sven J. Reinhardsen, Stein Arve Graarud, Max Key Graarud, Nine Emmanuelsen, Mirjam
Omland Skog, Christiane Fjeldbråten, Marie Astrup Nilsen og Ingebjørg Strømme.
Stein Arve Graarud

Menighetens konfirmantarbeid 2018
Kristiansand Frikirke har i 2017-18 hatt 13 konfirmanter. Vi har undervisningen sammen med
Østsida Frikirke, som hadde én konfirmant.
Før jul har vi månedlige samlinger. Vi startet med en bli-kjent-samling i august.
31. oktober var konfirmantene postledere på den store Vennefesten i Q42, Frikirken og
Betania.
9-10. november var det overnatting i kirken fra fredag til lørdag. På lørdagen var vi på ”Sport
og moro”. Konfirmantene ble så presentert på gudstjenesten på søndag.
Konfirmantene hadde også hovedrollene i ”Bryllupsfesten” sammen med VoX i desember.
Vi var også med på Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp der vi gikk med bøsser i Kvadraturen
og på Eg.
Målet for konfirmantarbeidet er at de unge skal lære Jesus Kristus personlig å kjenne og følge
ham. Det er da viktig med både Kunnskap og kjennskap. Vi forventer at konfirmantene
tilegner seg kunnskap. Konfirmantene får en skinnbibel og bibelleseplan i begynnelsen av
året, og hovedleksen er å følge planen gjennom et helt år. Kjennskap forutsetter erfaring. Når
det undervises om bønn og bibel, er det også viktig med praksis og samtale.
Sommerleir
Konfirmantårets bærebjelke er utvilsomt sommerleiren, som også i år var på Evjetun 14-19.
august. Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på Sørlandet. Det var 129 konfirmanter
fordelt på to leiruker. Vi var sammen med Flekkefjord, Songdalen, Hånes, Randesund,
Vågsbygd og Østsida.
Ledere
FriBUpastor, Stein Arve Graarud er som vanlig ansvarlig for opplegget og har hatt med seg 9
dyktige medarbeidere; Dag Sverre Jølstad, Pia Justnæs, Ole Frøysaa Utne, Henrik Stangenes
og Birger Bjørnstad (Østsida).
Stein Arve Graarud

HITS +
HITS er et tilbud til ungdommer i 8. klasse søndag formiddag i Kristiansand Frikirke.
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Tanken bak er at det skal være et samlingstilbud for dette årskullet etter at de er ferdig med
Hits, men før de begynner på konfirmantopplegget i 9. klasse. I 8. trinn er det tilbud om å
være med på Vox de helgene det er det (annenhver lørdag). Derfor er det kun HITS + de
gangene det ikke er Vox på lørdagskveld eller familiegudstjeneste. Samlingene begynner kl
11 og har et sterkt aktivitetspreg, men alltid med en andakt.
Oppstarten var høsten 2018. Vi har hatt 4 samlinger i høst (2/9, 16/9, 25/11, 8/12).
Oppmøtelista viser at 11 ulike 8. trinns ungdommer har vært innom. Vi har vært alt fra 2 til 7
på samlingene. Gjennomsnittet har ligget på 4-5 stk.
Aktivitetene har spent fra ulike øvelser i gymsal, mobiltelefonorientering i Posebyen og
blindtesting av julebrus.
Leder høst 2018: Engebret Grøthe
Engebret Grøthe

HITS
HITS er et tilbud til barn i 5., 6. og 7. klasse på søndag formiddag i Kristiansand Frikirke.
Samlingene begynner kl 11, og barna møter direkte i Fricafe når de kommer til gudstjeneste.
Vi har undervisning, der vi går gjennom ulike temaer knyttet til Bibelen. I tillegg har vi leker
og aktiviteter i «bingen» etter samlingen i kafeen. Vi avslutter med litt enkel servering
sammen med Skattkammeret. Samlingen er ferdig omtrent samtidig med gudstjenesten. Av og
til har vi gått samlet til nattverd når det har passet inn.
Vi har prøvd ut opplegget «Dig deeper» som ACTA (Normisjon) har utviklet.
I 2018 har vi hatt 10 samlinger på våren og 11 på høsten. I gjennomsnitt har det vært 7-8 barn
på samlingene. Det er en fast kjerne som kommer nesten hver gang. I tillegg er det noen som
kommer en sjelden gang. 20 forskjellige barn har vært til stede minst en gang i høst.
Leder vår: Engebret Grøthe, Bjarte Jusnæs og Kristian Andersen
Ledere høst: Bjarte Justnæs og Kristian Andersen

Etter undervisning er det gøy å leke litt i «Bingen».
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Superlight og Voxlight
Barneklubbene våre, Superlight og Voxlight har hatt et utrolig fint år. Vi har en samling i
måneden både vår- og høstsemesteret. Kveldene består av et varmt måltid, andakt og ulike
aktiviteter -alt fra ballspill i ballbingen, kortlaging, ulike leker og mye morro. Gjennomsnittlig
oppmøte på fredagskveldene er 40 barn totalt (Superlight og Voxlight).
Dette er et bra tilbud for barna, de blir kjent på tvers av årskull og får et godt forhold til kirka.
Vi ser at det er en plass som trengs i kirka, her barna kan komme sammen, henge, ha det gøy,
bli sett og se hverandre. Det er spesielt gøy når barna tar med seg en ny venn som er på
Superlight eller VOXlight for første gang og som ikke er så kjent med å være i kirka til
vanlig.
Det er god hjelp av foreldre som stiller opp og hjelper til. Vi setter opp foreldrelister, der
foreldrene selv kan sette seg opp på den dagen som passer. Dette for at vi alltid skal vite at det
er nok foreldre tilstede. Foreldrene møter gjerne opp litt før og blir fortalt om planene for
dagens samling. Det er ønsket at det skal være enkelt for foreldrene og stille opp, ved at det
meste er planlagt og gjort på forhånd, og dermed enkelt for foreldrene og hjelpe til.
Tusen takk til alle foreldre som gjør det mulig for oss å ha disse kveldene for barna! :)
De faste lederne på Superlight og Voxlight er: Mathilde Sødal og Kaja Frøysaa Utne. Vi får
som sagt god hjelp av foreldre til gjennomføring rent praktisk av middagen og hjelp av andre
ungdommer fra kirka.

Skattkammeret
Det har vært et flott år på Skattkammeret. Vi er i gjennomsnitt rundt 4 barn på hver samling. I
2018 hadde vi 22 betalende medlemmer på søndagsskolen (Skattkammer, HITS og HITSpluss).
Vi følger fortsatt undervisningsopplegg «Sprell Levende», utarbeidet av Norges
Søndagsskoleforbund. Dette er et opplegg som passer oss godt, og som gir oss gode ideer og
midler til å formidle Guds ord på en god måte. Vi pleier å ha undervisning, lek og morro med
noe godt å bite i til slutt.
Vi har hatt alle samlingene felles og ikke delt oss opp i grupper etter alder på grunn av antall
barn, men opplever at det er spennende for barna å være sammen på tvert av alderstrinn, men
har ulike vanskelighetsgrader der det er nødvendig slik at alle opplever mestring slik at det er
moro for alle.
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Barnas-bladet er fortsatt populært og er en fin måte for barna å «ta med kirka hjem»;
innholdet i bladene henger sammen med dagens bibelhistorie. Her får barna utfordret seg på
ulike bibelkryssord og oppgaver, og er en hjelp til å bli bedre kjent med Bibelen og finne frem
i den. Vi har en gjeng med flotte ledere og undervisere som stiller opp. De veksler på å være
tilstede på Skattkammersamlingene. Vi har det veldig fint og gøy på søndagene våre, og vi har
alltid plass til flere ☺
De faste lederne på Skattkammer er: Mathilde Sødal, Maria Sandvand, Maren Aas Hansen,
Kristoffer Holtskog og Siri Sandåker.

Knøttis
Tilbud for barn i alderen 3-7 år. Andakt, aktivitet og noe å bite i. Samling annenhver tirsdag
fra 16.30-17.30. 3-7 barn har vært aktive på Knøttis.
Lederansvarlige er Liv Marit Gumpen, Kari Stabel og Maren Aas Hansen (vår 2018).

Kristiansand FSK (speideren)
Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgangen av 2018 82 registrerte medlemmer
(speidere og ledere). Vi ligger ganske stabilt med småspeidere (Flokken) ca. 40 stk. på hvert
møte med 50 på medlemslista. De store (Troppen) er rundt 25 stk. Ledere har vært: Torfinn,
Johanne, Stian, Ole Andreas, Eivind, Arild, May-Lisbeth, Øyvind, Leif Anders, Ivar, Steinar,
Vidar, Linn Cathrine, Turid, Joakim. Dette er engasjerte ledere som virkelig ofrer noe for
barna våre.
Flokken er et veldig populært sted å være, de har for tiden venteliste for og begynne. Flokken
har tett program, reiser på flere turer til speiderhytta på Finsland og deltok på SMUL-leir på
Hamresanden. Flokken deltok også på SMUL-konkurransen hvor en av patruljene gikk helt til
topps!
Kretsbannerkonkurransen i Grimstad ble en fin opplevelse for troppen, selv om våre speidere
endte midt på resultatlisten. Troppen dro på sykkeltur til Danmark i skoleferien. Det ble en fin
tur med mange gode minner. Vi var 4 ledere og 16 speidere. Vi har også laget drops til inntekt
for Misjonsmessa, dette ble ca. 3000 kr til misjonen.
Blomsteraksjonen 2018 ble i år igjen ledet av Kirsti Vedå, som har stålkontroll på over 1000
solgte blomster. På speiderhytta bidrar stadig Kjell Haugland med flere. Siri Sandåker har
også ett spesielt hjerte for speiderhytta, som vi setter stor pris på. Speiderbåten har vi fortsatt
sammen med Kristiansand Folkehøyskole. På grunn av strengere håndheving av regelverk har
speiderne brukt båten lite.
Vi har i 2018 som tidligere år hat ett godt samarbeid med Justvik Speidergruppe. Vi har igjen
arrangert «Hundremeterskogen» sammen med dem. Dette arrangementet har blitt en tradisjon.
Vi overnatter i telt i skogen ved Fagerholt skole og inviterer alle i bydelen til å være «Speider
for en dag». Vi får med dette profilert speideren på en god måte.
Speideren er en plass der våre unge får et møte med Jesus. Vi har andakt og speiderbønn på
hvert møte. Vi elsker naturen og det den har å gi.
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Gruppeledelse 2018: GL Ole Andreas Augland, GA Torfinn Løvåsen, GA Eivind Sannes
Hennig og Kasserer Eilert Kirkhus.
Ole Andreas Augland, Gruppeleder

«Pannekaketirsdag»
Pannekaketirsdag er servering av pannekaker til barn, ungdom og voksne som er i kirka på
tirsdager. Det startet opp i høst og er svært populært. Barna trives med middagsretten og vi ser
at menighetens barn og unge trives i kirka. Barna går rett på Jubilo Soul children, Knøttis eller
musikkskolen. Ungdomskorets ungdommer kommer tidlig for å spise pannekaker sammen.
Dette varmer våre hjerter.
Serveringen er fra kl 15.45-17.30. Kirka åpnes kl. 14.00 for leksehjelp og sosiale aktiviteter
sammen med leder Kaja Frøysaa Utne og ettåring Mathilde Sødal.
Grethe og Hans Kristian Sødal er kjøkkenansvarlige og står for pannekakeserveringen

Felleskristent barne- og ungdomsarbeid
VENNEFEST FOR BARNA I BYEN 31. OKTOBER
Vennefesten har vokst fram fra et behov for et alternativ til Halloween-feiringen. I starten
hadde flere menigheter hver sine arrangementer, men for seks år siden gikk flere av oss
sammen for å gjøre det bedre. I år var det 1200 personer som sluttet opp om arrangementet.
Kvelden startet med en halvtimes showmøte. Etterpå kunne barna gå rundt på ulike aktiviteter
i Q42, Betania og Kristiansand Frikirke. Konfirmantene våre var ledere for mange av
aktivitetene og gjorde en formidabel innsats.

USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. Vi samles til frokost og bønn en fredag i
måneden. Styret bestod i 2018 av Karina Skagestad (Filadelfia), Lars Ivar Bratsberg (Justvik
Kirke), Mats Sveindal (Randesund misjonsmenighet), Margot Tangen (Tveit kirke) og Stein
Arve Graarud (Kristiansand Frikirke)

USB – LOVSANGSFEST 16. MAI
Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på ungdommenes store festedag. Vi har
vekslet på kirkene vi har dette i. Vi har vært i Lund kirke, Filadelfia, Betania, Salem, Hånes
frikirke og Kristiansand frikirke. De siste årene har det kommet så mange ungdommer på våre
fellessamlinger at det kun er Q42 og Domkirken, som har plass nok. Dette året var det 1200
ungdommer på arrangementet. Filadelfia ledet allsangen, mens ungdomsleder i Randesund
misjonskirke, Mats Sveindal, hadde appellen.

USB – BORGERTOG 17. MAI
Ungdom sammen for Byen utgjør hvert år det største innslaget i Borgertoget. USB organiserer
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dette. Vi legger ned mange timer i dette, og resultatet blir veldig bra.

USB - FAGDAGER
Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.
16. april var temaet Seksualitet og identitet. Thom Freitag og Olof Eidzinger foreleste.
15. november hadde vi oppe to temaer. 1. Sunn karismatikk 2. Rettferdiggjørelse og
helliggjørelse. Geir Otto Holmås underviste.

UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTENE
Styret i USB er godt representert i planleggingen av Ungdomsmøtet på Fellesmøtene. Vi
samlet 1200 ungdommer. Øystein Gjerme talte. Møteledere var Maria Timenes og Solveig
Bråtane fra Hånes Frikirke.

FRIBU- SØR
FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og ungdomsarbeidere. På de
månedlige samlingene tar vi opp ulike temaer knyttet til barne- og ungdomsarbeidet, og det
deltar ansatte fra menighetene i presbyteriet.
FRIBU-SØR administreres av Maria Times. Konfirmantleiren og TØFF-kurset vårt er en
frukt av dette samarbeidet.
Stein Arve Graarud

Felleskristent arbeid
«40 Dager» - Skoleåret 2017-2018
For skoleåret 2017 - 2018 har ledergruppa bestått av:
Lars Erik (Lasse) Harv, leder
Gunn Berg Flå
Tove Nordbø Knutsen
Per Moseid, administrativ leder
Møter og oppslutning i 2017-2018:

Antall kursdager: 40
Stabssamlinger: 8, samt 1 stabstur (2 dager til Grosås senter)
Ledersamlinger: 10
Medarbeiderfest: 2
Tur med deltakerne: 1 til Audnastrand, og 1 til Gautestad
36 deltakere begynte i august. 32 deltakere fullførte kurset
6 kvinnegrupper og 1 mannsgruppe
Stab: 21 frivillige
Vi hadde 5 åpne dager med til sammen rundt 300 gjester
Årets kurs ble gjennomført med ny leder, stor utskiftning i ledergruppa og flere nye
stabsmedlemmer.
Med stor ydmykhet ser vi imidlertid at dette ikke har påvirket kursdeltakerne. Vitnesbyrdene
som gis ved avslutningen av kurset beskriver et Guds nærvær gjennom skoleåret som har
forvandlet liv og gitt store kursendringer.
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Vi fikk også gode og varme tilbakemeldinger på den påvirkningen staben har hatt på den
enkelte gjennom medvandring, lovsangsledelse, gruppeledelse, forbønn og sjelesorg. Det
rettes en stor takk til det arbeidet staben legger ned gjennom året.
Vi takker også kjøkkengjengen som stiller opp og betjener på en fantastisk måte.
Gud har gjennom hele kurset levetid siden 2003 være tydelig til stedet. De personlige
vitnesbyrdene som gis er et godt bevis for viktigheten av 40 dager og den store
motivasjonsfaktoren for å ta fatt på nye skoleår.

For 40 dager
Lars Erik Harv
Daglig leder kursåret 2017/2018

Bibelkveld
Bibelkveld starta her i Frikirken august 2017 – etter en henvendelse på våren om det kunne
passe for oss å være verter for dette felleskirkelige tiltaket. Endre Sagedal har vært
Kristiansand Frikirkes representant. Det har vært 60-80 deltakere på kveldene, og halvparten
har nok vært under 40 år.
Mål: Bidra til bedre bibelbruk og kjennskap gjennom jevnlig undervisning i Gamle
Testamentet og Ny Testamentet.
Strategi: 15 kvelder på høsten og 15 kvelder på våren, de to første kveldene er åpne kvelder
hvor alle kan komme, så er det påmelding fra 3. kvelden. Dette for å ha oversikten i forhold til
bespisning, og at det er en forpliktelse til å delta. En kveld starter kl 19.00, undervisning frem
til 21.00, pause i midten. Kveldsmat fra 21.00-21.30.
Ledergruppe: Marianne Braseth, Silje Aasen, Liv Ingrid og Erik Grøtnes.
Menigheten stiller med lokale i friCafè til denne tjenesten.

Fellesmøtene
Det var fellesmøter i Q42 08. – 13. januar med ulike lokale talere.Fra vår menighet talte:
Oddvar Søvik og Stein Arve Graarud. Møtene ble overført på radio og web-TV. Vi er en av
40 menigheter/organisasjoner som står bak fellesmøtene.
2. påskedag har vi en lang tradisjon med felles gudstjeneste sammen med Domkirken i
Domkirken. Vår menighet deltok med taler.

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Mei Lian Chou fra vår menighet, er regionleder
for Agder og Telemark med kontor i Kristiansand.

Kirkens Nødhjelp
Frikirken som kirkesamfunn, er medeier i KN.

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP
Hver mandag samles unge mødre og barn i Fricafe. Målsetningen med dette er å få utvidet
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mødrenes nettverk og hevet foreldrekompetansen. Det serveres varm middag før barna deltar i
ulike aktivitetsgrupper. Mødrene har et eget opplegg. Menigheten stiller lokaler til
disposisjon.

Sammen For Byen (SFB)
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av prester, pastorer og ledere fra Kristiansands
menigheter og organisasjoner. Nettverket samles til frokost i Q42 en fredag i måneden. Under
denne SFB-paraplyen samles også USB - Ungdom Sammen for Byen. Nettverkets formål er å
fremme kristen enhet og fellesskap og virke til beste for byen og dens innbyggere.

Forum for tro og livssyn
Kristiansand Frikirke er medlem av Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL). Det består
av følgende medlemmer: Den norske kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund,
Muslimsk Union i Agder, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Den Norske Sotozen Buddhist Orden,
Adventkirken, Metodistkirken, Kvekerne, Jesu Kristi kirke av SDH og Kristiansand Frikirke.
Det arrangeres fire til seks dialogmøter i løpet av året. Arbeidet er finansiert med offentlige
midler, og vi betaler 1500,- i medlemsavgift. FTL ledes av et styre med Liv Mørland ansatt
som koordinator. Harald Eikeland er vår representant i styret. Formålet med FTL's virksomhet
er å bidra til gjensidig respekt mellom mennesker, trygghet og toleranse mellom tros- og
livssynssamfunn og bevisstgjøring i etiske spørsmål, i et tros- og livssynsperspektiv.

Blå Kors
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors som gjør en stor innsats her i
Kristiansand. Vi har medlemmer både ansatt i staben i Blå Kors og som frivillige
medarbeidere.

Statistikk
Per 31.12.18 hadde menigheten tre pastorer og fire eldste.

Medlemskap totalt

2017
1381

2018
1379(13 ut- 14
innmeldt)
439
432
101
98
841 849

Med stemmerett
Medlemmer under 15 år
Øvrige medlemmer (tidligere begrenset
medlemskap)
Døpte
7 9
Konfirmerte
35 13
Vielser
0 2
Gudstjenestefremmøte
233 216
Antall nattverdssamlinger
21 22
Nattverddeltakere totalt
3289 3888
Nattverddeltakere, gjennomsnitt
157 177
Døde: Gerd Synnøve Haugland, Ruth Thorvaldsen, Egil Haugland, Marie Grønningseter, Lise
Haugland, Mimmi Thommesen, Thorleif Sødal, Leif Johannes Øymyr, Øyvind Sødal, Liv
Signy Ringsby, Kari Imenes, Henry Haugli
Ansatte pr. 31.12.2018
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Navn
Harald Eikeland
Jon Kleveland
Stein Arve Graarud
Roald Fidje
Hilde Grøthe
Torbjørg N Nilsen
Mathilde Sødal
Sveinung Løvåsen
SUM
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Tittel
Pastor
Musikk-leder
Pastor
Driftsleder
Pastor
Kontormedarbeider
Ettåring
Ettåring

Stillings%
100
100
100
60
50
40
50
50
5,4 stillinger

